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Αθήνα, 28/07/2022
Δελτίο Τύπου
Θέμα: Επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Στις 28 Ιουλίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. –
Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»,
κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας κ. Ευφροσύνη Βλαχιώτη, την Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ.
Βασιλική Ντρε και τους Νοσηλευτές της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου.
Συζητήθηκαν

ενδελεχώς

τα

φλέγοντα

ζητήματα,

της

επαγγελματικής

εξουθένωσης, τα οποία προκύπτουν από την τραγική υποστελέχωση και επιβαρύνουν
το έργο των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, καθώς καλούνται καθημερινά να
προσφέρουν πέρα από το 100% των δυνάμεων τους, για να μπορούν να παρέχουν
άρτια νοσηλευτική φροντίδα. Η σωματική – ψυχική κόπωση, η επιβάρυνση της υγείας
των Νοσηλευτών λόγω των εξαντλητικών ωραρίων, σε συνδυασμό με την πανδημία
COVID – 19, έχουν δημιουργήσει ένα επισφαλές πλέον εργασιακό περιβάλλον για τους
Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Ωστόσο, λόγω του υψηλού επαγγελματικού –
επιστημονικού επιπέδου τους και με την αρωγή της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, καταφέρνουν, ακόμα να ανταπεξέρχονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του
Τμήματος, διατηρώντας ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο.
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Κρίθηκε αναγκαία η άμεση στελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής τόσο με
Νοσηλευτές, όσο και με ειδικευμένους – ειδικευόμενους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας,
όπως και η συμμετοχή και των υπόλοιπων ειδικοτήτων από τη διεπιστημονική ομάδα
ψυχικής υγείας σε επίπεδο απογευματινής απασχόλησης των θεραπευόμενων, ώστε να
μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
Επιπλέον συζητήθηκαν προτάσεις για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών σε
εξειδικευμένα θέματα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων και η
αναγκαιότητα διεύρυνσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για παιδιά και
εφήβους, καθώς οι υφιστάμενες αδυνατούν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαιτέρως γόνιμο κλίμα αμοιβαίας
σύμπνοιας απόψεων, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για συνεχιζόμενη επικοινωνία, με κοινό
προσανατολισμό, τη διασφάλιση ενός υγειούς συστήματος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, εκφράζει τις
θερμές ευχαριστίες του προς τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία» και τους συναδέλφους Νοσηλευτές από την Παιδοψυχιατρική
Κλινική, για την ένθερμη φιλοξενία και τον εποικοδομητικό διάλογο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος

Αφροδίτη Βλαχάκου
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